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Ця книжечка – про чудову нашу сучасницю, велику
патріотку, жертовного борця за волю України, довголітнього
політв'язня, самовіддану громадську діячку Дарію Гусяк.
Пані Одарка – з когорти тих, кого звемо Духовними
Матерями українства. Її життя є не лише приватною біографією,
а й сторінкою нашої історії і якнайкращим зразком для
наслідування.
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Передмова
Коли з роками набуваєш життєвої мудрості, приходить
усвідомлення, що на все є Божа воля та Божий план щодо
кожного свого створіння. І дай, Боже, зрозуміти нам цей
план і здійснювати його.
Доля, чи точніше, Божа воля звела мене з
представниками
старшого
покоління,
покоління
патріотичного, героїчного, яке все своє життя
підпорядкувало справі служіння Україні, виборюванню волі й
кращої долі для українців. Особливо зворушливими й
близькими стали мені жінки того героїчного покоління, з
якими я тісно зійшлася в Лізі Українських Жінок.
У цій жіночій патріотичній організації зібралося чимало
представниць старшого покоління, на 20 літ старшого від
мене, які пройшли шляхи боротьби за волю України та
зазнали важких покарань за свою благословенну діяльність.
У часи, здавалось би, безпросвітного поневолення України
різними окупантами (польськими, німецькими, совєтськими)
мріяли вони про волю і не лише мріяли, а й усі свої зусилля
підпорядкували здійсненню цієї великої мрії. Невдачі, втрати,
переслідування, жорстокі репресії – ніщо їх не зломило, ніщо
їх не знеохотило, ніщо не згасило їхньої полум'яної любові до
рідного, знедоленого краю... І літа безсилі над ними, серця їхні
повні молодечого завзяття, з яким живуть і з яким
переходять в інший світ.
Низько схиляю голову перед їхніми світлими постатями,
захоплююся ними, вдячна їм за їх життєвий приклад, за все,
що так багато довідалася від них. Скільки довідалася від них
про багатьох українських героїв, яких знали вони, про героїчні
події визвольних змагань українців, які так ретельно
замовчувалися або фальсифікувалися совєтськими чинниками.
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І відчуваю свій обов'язок: в міру своїх скромних сил
побільше зафіксувати інформації про них, про їхнє життя й
стремління. Протягом літ роблю деякі публікації про тих,
хто найбільше зворушує мене і про тих, хто відходить від
нас у інший світ, ініціюю радіорозповіді про них, створюю
невеличкі самвидавні брошури...
Мені видається, що сам Господь Бог спонукає мене це
робити.
Думаю, що саме Боже Провидіння познайомило мене з
такими видатними постатями, як Дарія Гусяк, Ольга Ільків,
Богдана Пилипчук, Ірина Сеник, Віра Філяк-Крокіс, Текля
Костенюк-Тихан, Марія Скрентович-Лаврів, Надія КрутякРудник, Марія Захарко, Ярослава Менкуш-Заневчик,
Михайлина Стецьків, Володимира Кобрин-Сеник, Надія
Мудра, Марія Ковалик-Гумовська, Ольга Андрущак-Гладун,
Ольга Пакалюк, Марія Вульчин, Василина Дзюбан, Леся
Хоманчук та ін. Дякую Богові за такі знайомства!
Серед численних українських жінок, знайомство з якими
подарувала мені доля, чи не найяскравішою постаттю є
Дарія Гусяк, яку я запізнала в 1995 році на Установчих зборах
Ліги Українських Жінок, які відбулися у Львові 2 травня 1995
року і на яких Дарію Гусяк було обрано головою
новоствореної жіночої організації. Ці збори делегували Дарію
Гусяк, Орисю Матещук та мене до Києва на Другі Збори
Конгресу Українських Націоналістів.
По дорозі до Києва, у номері київського готелю і на самих
зборах я вперше довідувалася про долю Дарії Гусяк, долю
драматичну й героїчну, долю скорботну й діяльну. Мені
важко було уявити собі, як ця жінка змогла витримати
жорстокі катування та двадцять п'ять літ ув'язнення.
Ці 25 літ, як кажуть: "від дзвінка до дзвінка", ніяк не
давали мені спокою. Це ж половина мого свідомого й
діяльного життя, протягом якого я закінчила два вузи,
4


народила троє дітей, багато бачила й пережила… А вона?
Вона весь цей час у тюрмі!? Як це могло бути?..
На цих П Зборах Конгресу Українських Націоналістів
уперше активно запрацювала секція "Громадський жіночий
рух", осередком якої стала нещодавно створена Ліга
Українських Жінок на чолі з головою Дарією Гусяк, яку ми
часто звемо пані Одаркою. З ініціативи тодішньої голови
КУНу св.п. Слави Стецько було вирішено створити
Всеукраїнську Лігу Українських Жінок (ВЛУЖ). Головою цієї
всеукраїнської організації стала Дарія Гусяк.
З подиву гідною енергією й працездатністю Дарія Гусяк
об'їздила всю Україну, піднімала українок на свідомий
громадянський рух та створила осередки Всеукраїнської Ліги
Українських Жінок у 22 областях. 6 березня 1996 р. ВЛУЖ
була зареєстрована Міністерством юстиції України.
У Статуті організації сказано, що головна мета ВЛУЖ –
об`єднання національно свідомих українок для захисту своїх
соціальних, культурних та економічних прав, сприяння
пробудженню і зростанню громадянської активності жінок
та підвищення їхньої ролі у національному відродженні
України. При цьому найважливішим було, є і надалі
актуальним буде саме національне відродження України!
Як голова ВЛУЖ Дарія Гусяк з 1999 року представляла
Лігу Українських Жінок в Національній Раді жінок України
(НРЖУ). Брала участь у з'їздах та культурнопросвітницьких акціях НРЖУ, виступала на Міжнародних
науково-практичних конференціях. 2–6 липня 2000 року була
членом делегації НРЖУ на 29 Генеральну Асамблею
Міжнародної Ради жінок у Гельсінкі (Фінляндія).
У лютому 2000 р. на запрошення Об'єднання жінок ОЧСУ
брала участь у відзначеннях Свята Героїнь, побувавши при
цьому в семи містах США. У 2002 році виступала на VІІІ
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конференції СФУЖО у США та на святкуванні 60-ліття
УПА в Канаді.
З преси знаємо, що великі зали Америки й Канади стоячи
аплодували, вітаючи появу Дарії Гусяк. Хотілося б, щоб і в
Україні вміли так шанувати своїх героїнь!
А для цього маємо знати, звідки походила, де почерпнула
всеперемагаючу любов до Вітчизни, як жила і діяла ця дочка
України.
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Джерела духовності й патріотизму
На прикладі Дарії Гусяк добре можна відслідкувати,
звідки і як проростають у нашому народі такі благодатні
парості національної самовідданості й самопожертви, якими
протягом усієї своєї історії відзначався український народ. Її
життя належить до численних прикладів того, як сини й
дочки нашого народу посвячували все своє життя служінню
Україні, зовсім не дбаючи про власні інтереси й потреби.
Яскравим зразком таких самовідданих дітей України є і Дарія
Гусяк.
Народилася Дарія 4 лютого 1924 року в м.Трускавці на
Львівщині. Зростала в атмосфері високої національної
свідомості та патріотизму, які були притаманними більшості
тодішніх мешканців чудового курортного містечка
Трускавця, до якого з'їжджалися численні представники
української інтелігенції і яке само давало Україні славних і
відданих громадян.
Родина батьків Дарії – Юрія Гусяка і Марії з дому Метіль–
особливо
виділялася
своїми
глибокопатріотичними
традиціями. Варто лише згадати про спорідненість із славної
пам'яті Василем Біласом і Дмитром Данилишиним, адже
Марія Метіль-Гусяк була двоюрідною сестрою Дмитра
Данилишина, а Василь Білас був сином іншої двоюрідної
сестри Еви.
Дмитро
Данилишин
(2.4.1907
–
23.12.1932)
визначний діяч Української
військової організації (УВО) та Організації
українських націоналістів (ОУН). Народився в
місті Трускавці. Входив до складу дрогобицької
бойової групи ОУН, створеної З.Коссаком, яка
здійснювала експропріаційні акції з метою
здобуття коштів для підпільної діяльності
ОУН.
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Після нападу на пошту в Городку 30 листопада 1932 року
заарештований польською поліцією і 23.12.1932 р. страчений через
повішання у львівській тюрмі «Бригідки».
Василь Білас (17.9.1911 – 23.12.1932)
доводився Д.Данилишину племінником, теж
член Української військової організації та
Організації
українських
націоналістів.
30.11.1932
разом
з
Д.Данилишиним,
В.Стариком, Ю.Березинським, С.Мащаком,
М.Кураковським та іншими бойовиками
здійснив напад на пошту в місті Городок
Львівської області з метою отримання
коштів для діяльності ОУН і УВО. Під час
відходу
після
завершення
операції
заарештований разом із Д.Данилишиним у селі
Веринь на Львівщині. Страчений разом з ним 23.12.1932 р. у
львівській тюрмі «Бригідки».

Батько Дарії Юрій Гусяк, 1898 р.н., син багатолітнього
війта Трускавця Олекси Гусяка, вчився в Яворівській гімназії,
відзначився як січовий стрілець, опісля був дуже активним у
громадському житті, очолював товариство "Сільський
господар", був членом ради у ґміні, співав у церковному хорі,
грав у драмгуртку, був незмінним виконавцем ролі святого
Миколая, свято якого велично відзначали всім селом у
читальні. З приходом радянської влади в 1939 році громада
обрала його головою новоствореної сільської ради. Та
невдовзі нова влада "оцінила" його особистість, було зібрано
на нього "компромат", і його в 1940 році засудили на 8 років
ув'язнення і вивезли в Архангельськ, після того він зник
безвісти в большевицьких казематах.
Традиції українського патріотизму та національні
прагнення здобуття волі для України продовжили дружина
Юрія Гусяка – Марія Метіль з роду Данилишиних – і всі три
дочки: Олександра, Дарія і Зеновія. Найбільш терниста доля
випала саме Дарії.
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Юрій Гусяк у першому ряді другий зліва

Тут варто зауважити, що матеріально родина була
забезпеченою, мали свою господарку, а також доходи від
винаймання кімнат курортникам. Це давало можливість усім
дочкам навчатися, що за Польщі було недешево. Проте
добробут, і навіть освіта, в родині були на другому плані. На
першому плані була українська ідея та відстоювання
української гідності в умовах поневолення наших земель
Польщею. Цим жили дорослі, тим переймалися і малі діти.
Назавжди запам'ятала Дарія Гусяк переживання дітей,
спричинених стратою Біласа і Данилишина. Малі школярки,
всі разом, вирішили виявити і свій протест.
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Для цього у класі, вилізши на стіл, зняли зі стіни портрети
Пілсудського і Мосціцького (тобто польських президента і
маршалка), повиколювали їм очі і поставили портрети під
столом. Вчителі пробували зробити з цього справу, виявити
зачинщиків і виконавців, та ніхто з класу нічого їм не сказав.
Восьмирічні-дев'ятирічні діти вже вміли бути одностайними й
несхитними!
Дарія пішла до школи дуже рано, не маючи й шести літ, та
вчилася легко і закінчила 7 класів української народної школи
в Трускавці.
Благодатний вплив на формування характеру Дарії, як і
більшості українців Трускавця, мав катехит, парох і декан
о.Іван Валюх. Як катехит він мав добрий підхід до дітей, діти
з нетерпінням чекали уроків релігії, які були дуже цікавими.
До того ж отець Валюх був високоосвіченою людиною і
вельми пристійним чоловіком з чудовим голосом. Часто й
поляки приходили до церкви, щоб послухати його. Певний
час о.Валюх був головою "Просвіти" і тісно співпрацював з
Юрієм Гусяком. Під час першого владарювання большевиків
отець, будучи вже важко хворим на рак, дуже переймався
долею арештованого Гусяка, часто запитував, чи нема звісток
від нього і, без сумніву, молився за нього.
Після закінчення народної школи в Трускавці Дарія Гусяк
поступила до Торговельної гімназії в Дрогобичі, яку
закінчила у 1943 році. Мешкала вдома, а на науку щодня
доїжджала поїздом. Це вже були воєнні роки. Навчання
відбувалося з перервами. Учням доводилось пильнуватися,
щоб не бути забраними до Німеччини, німці часто
здійснювали акції примусового вивозу молоді, іноді навіть на
базарах людей ловили. Молодь різними способами уникала
того, вдалося уникнути і Дарії.
Закінчивши Торговельну гімназію в Дрогобичі, вона стала
працювати помічником бухгалтера Кооперативи в Трускавці.
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Одночасно тіснішими стали її контакти з членами
підпільної ОУН.
Контакти
з
членами
Організації
Українських
Націоналістів, родина Гусяків мала приблизно з 1939 року, бо
підпільники, добре знаючи традиції цієї родини, постійно
використовували їхню хату для своїх зустрічей.
У час німецької окупації Організація Українських
Націоналістів, протидіючи в міру можливостей німецьким
окупантам, інтенсивно готувалася до боротьби з
большевиками, створювалася Українська Повстанська Армія,
розширювалася сітка ОУН.
Сім'я Гусяків допомагала підпільникам, чим могла. Для
прикладу, у своїй хаті переховували на просьбу підпільників
дівчину-підпільницю Марійку (на жаль, п.Дарка не пам'ятає її
прізвища, а, може, й не знала), це був великий ризик, бо
навпроти їхньої хати знаходився військовий санаторій, біля
входу якого стояв постовий німець. Попри те провідники
підпілля не раз проводили у їхній хаті свої наради.
А ще був такий випадок: Одного зимового вечора у
кімнаті, де замешкала Марійка, підпільники чистили зброю,
несподівано якась зброя вистрілила і поранила Марійку.
Створилася метушня, підпільники похапцем розбігалися
чорним ходом, бо вартовий німець міг прийти поцікавитися,
хто стріляв, домашні надавали допомогу Марійці, змивали
сліди крові, двері освітленої кімнати при тому відчинилося,
вартовий побачив світло крізь скляний ґанок і почав кидати у
двері сніжки, адже згідно наказу все мало бути затемнено.
Дарія швидко закрила двері до кімнати, все акуратно
затемнили. Вартовий не зайшов, очевидно, через сильний
вітер не почув пострілу. Незабаром Марійці надали
кваліфіковану допомогу, і вона швидко вилікувалася.
Також незадовго до відступу німців було зроблено у їхній
стодолі криївку, бо зналося, що, як прийдуть більшовики, не
одному прийдеться ховатися.
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Згодом їхня хата, як і весь Трускавець, зазнавали
численних обшуків і облав з боку так званих "визволителів".
Настали ще більш тривожні часи, ніж при німецькій
окупації...
Активним організатором Української Повстанської Армії
був кузин Дарії – Роман Різняк, відомий як "Макомацький".
Його родина, тобто родина батькової сестри Наталї Різняк, з
дому Гусяк, мешкала в Трускавці по сусідству з Гусяками. І
саме Роман залучив свою кузинку Дарію до визвольної
боротьби. До речі, йому нераз приходилося переховуватися і
в криївці у стодолі Гусяків. Одного разу большевики
прийшли з обшуком, коли він знаходився в цій криївці, і
солдат змусив Дарію відкидати всі речі, якими була прикрита
криївка. Тамуючи тривогу, відсувала всі речі, якими був
заставлений вхід до криївки, і майже все відсунула, але
солдатові забракло терпіння чекати, коли все звільнить,
сказав "Хватіт". Видно, зовнішній спокій Дарії впевнив його,
що нічого не знайде. А яким мусило бути внутрішнє
напруження Дарії, яка розуміла, що варто йому самому
заглянути в шпару, або штрикнути багнетом і він натрапив би
на Романа.
Роман Різняк, на псевдо "Макомацький",
був керівником боївки СБ Дрогобицького
надрайонного Проводу ОУН (1945), відтак –
референт СБ Дрогобицького районного
Проводу ОУН (1948). Активно діяв на
території Дрогобиччини, був діяльним
есбістом у боротьбі проти ворожої
агентури,
організатором
дієвої
розвідувальної
і
контррозвідувальної
системи, ефективним провідником.
Був
нагороджений
найвищими
відзнаками підпілля – Золотим хрестом
бойової заслуги 1-го класу та трьома
Срібними хрестами бойової заслуги.
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"Макомацький" користувався великою популярністю і підтримкою
серед населення. 18 липня 1948 р. у бою з внутрішніми військами
Міністерства державної безпеки УРСР Роман Різняк загинув.

Згодом до Романа Різняка долучилися ще два кузини
(маминої сестри сини), які після солідного німецького
вишколу були скинені німцями з літака для підривної роботи
проти большевиків. Але вони не збиралися виконувати
німецькі доручення, а з допомогою саме Дарії скоро знайшли
контакт з українським підпіллям. Вони були активними
членами ОУН, створили свою боївку, але незабаром загинули
в бою з большевиками.
Найдовше протримався Макомацький, про його
спритність і геройство ходили легенди, за його голову
обіцяли велику нагороду.
Перебуваючи посеред активних членів ОУН-УПА, Дарія
Гусяк щораз більше включалася в національно-визвольну
боротьбу. Їй доручали збирати інформацію та пресу, яка
ретельно
аналізувалася
підпільниками,
здійснювати
різнопланову розвідку, закуповувати необхідні підпільникам
речі. Не раз виконувала і доручення Романа Шухевича.
Дивним може видатися великий інтерес підпільників до
радянської преси. А це було пильне слідкування за пульсом
життя та реакція на всі його прояви.
Для прикладу, коли Дарія прочитала в газеті (а вона їх
ретельно збирала) коротеньку замітку про плановані вибори
до Верховної ради, провідники ОУН негайно розробили свої
рекомендації щодо ставлення до цих виборів, як підготовляти
наше населення, усвідомлювати людей, намовляти до
бойкоту.
І таких реакцій на всі кроки нової влади-окупанта було
безліч.
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Дорогами боротьби
До 1947 року Дарія мешкала в
рідній хаті, аж поки не прийшли її
арештовувати. Перед тим було вже
заарештовано кілька її товаришок,
котрі теж активно допомагали
підпіллю, арешти були й у 19441946 роках, але їхньої хати не
заторкнули.
Та ранньою весною 1947 року
прийшли по Дарію Гусяк. Того разу
вдалося сховатися, але залишатися
вдома вже не можна було. Деякий час скривалася по
знайомих у Трускавці. Тоді Ольга Ільків, яка була діяльною
зв'язковою Романа Шухевича із псевдо "Роксоляна" і з якою
Дарія мала тісний контакт, запропонувала Дарії перейти на
нелегальне становище. Мати Дарії продала корову, покинула
свою хату в Трускавці і разом із дочкою пішла в підпілля.
На цьому місці хочеться зробити невеликий відступ і
попросити сучасників задуматися, а хто із сучасних діячів
здатен відріктися від комфорту, від власної домівки і
посвятити себе боротьбі за справедливість, за благо всього
народу?
Натомість бачимо безліч прикладів, як заради ситого й
благополучного життя, заради новомодних палаців, які
безмірно перевищують життєві потреби, багато тих, хто
називає себе патріотами, зраджують свій народ, Україну і
приписи Божих заповідей. Що сталося з нами, браттяукраїнці!? Невже канули в небуття свідомість і жертовність
минулих поколінь, до яких належала і родина Гусяків?
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Молодша сестра Зеновія вже була заангажована в
національно-визвольній
боротьбі,
перебувала
на
нелегальному становищі. Згодом вона виїхала до Польщі.
Старша сестра Олександра була заміжня і проживала в
чоловікового брата о.Корнилія Чайковського в околиці
м.Турки.

Зеня Гусяк

Леся Гусяк

Покинувши рідну хату, Дарія з мамою поїхали до Стрия,
де зустрілися з Катрусею Зарицькою. Вона дала їм фіктивні
документи на інше прізвище. Дарія отримала псевдо "Нуся"
та завдання створити разом з мамою та підпільницею Мартою
Пашківською легальну хату-базу.
В той час підпільники практикувати створення
залегалізованих хат, в яких офіційно мешкали деякі члени
Організації (правда, під видуманими іменами) і де можна
було робити зустрічі та перебувати таємно іншим
підпільникам, зокрема, важливо було забезпечити місце
перебування Провідникові. Отож Катруся Зарицька доручила
Дарії Гусяк знайти, створити таку хату.
Сама Катруся Зарицька створила таку хату у с.Княгиничі в
Рогатинському районі, де проживали, мовби одна сім'я, Ольга
Ільків з дитиною та Любомир Полюга. І там таємно перебував
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Роман Шухевич. Хату, яку доручили створити Дарії,
планували, як резервну.
Катерина Зарицька-Сорока (19141986),
псевда:
"Орися",
"Калина",
"Монета", "Легенда", була активним
членом ОУН. Арештована польською
владою в 1934 р., учасниця Варшавського
процесу.
У 1940 р. арештована органами НКВД,
в 1941 р. втікає з тюрми. Працює в
Проводі ОУН, в 1943 р. організує і очолює
підпільний Український Червоний Хрест
(УЧХ). Зв'язкова Романа Шухевича.
Арештована 21 вересня 1947 року,
засуджена московською комісією ОСО на
25 років тюремного ув'язнення, яке повністю відбула у
Володимирській тюрмі та таборі в Мордовії.
Президією УГВР нагороджена Срібним Хрестом Заслуги.
Звільнилась 21 вересня 1972 року, оселилась у Волочиську на
Хмельниччині. Мешкала разом з Дарією Гусяк. Померла 29 серпня
1986 року у Львові, похована на Личаківському цвинтарі й
перезахоронена в 1991 р. у спільну могилу з чоловіком Михайлом
Сорокою на почесному місці цвинтаря.

Дарія з мамою і Мартою Пашківською йшли навмання від
села до села і вивчали ситуацію. Представлялися
переселенцями з Польщі, яких тоді вже було в Україні багато.
У таких пошуках найважливішим було вивідати, щоб у селі
не було людей з тої місцевості, звідки за документами вони
походили.
Знайшли відповідне місце в селі Грімне Комарнянського
району. Побачили плебанію, яка була зайнята наполовину. В
одній половині мешкав приїжджий зі сходу священик з
дружиною і двома дітьми, а друга половина була
поруйнована, стояла без вікон.
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Зголосилися до сільради, і їм, як переселенцям, дозволили
зайняти пустуючу частину плебанії. Самотужки робили
ремонт, замовили вікна, виготовили собі деякі меблі та
спорудили криївку. І замешкали легально, як одна родина
(Марія Гусяк, Дарія і Марта Пашківська як племінниця),
загосподарювалися. Щоб показати людям своє життя
звичайним, видавали себе за кравчинь, навіть приймали від
людей замовлення. Придалося, що Дарія вміла шити.
Марта Пашківська (1924-1950), псевдо
"Мартуня", член юнацтва ОУН. З 1942 року
– в підпіллі, була заступницею провідниці
УЧХ Ірини Савицької-Козак на псевдо
"Бистра" та її зв'язковою. Згодом була
зв'язковою Галини Дидик та виконувала
доручення Романа Шухевича. Загинула,
правдоподібно, на початку 1950 р., але
обставини її загибелі і місце поховання
невідомі.

На той час "впала" (тобто була
викрита) легалізована хата у Княгиничах, яку створила
Катруся Зарицька для Головного Командира Романа
Шухевича, сама Катруся була заарештована в Ходорові.
Тоді Провідник таємно поселився в Грімному. Та прикрий
випадок розконспірував їх, і взимку 1948 року прийшлося
раптово, з боєм, покинути цю хату й село та втечи до лісу.
А було так: Одного дня дільничний міліціонер зайшов до
священика, а потім вирішив зайти на другу половину, де
мешкали наші підпільниці. При тому не пішов, як звичайно
всі ходили, окремим входом знадвору, а вирішив
скористатися сіньми, які з'єднували обі половини будинку і
якими, фактично, ніхто не користувався. Хотів показати свою
владу чи просто несподівано нагрянути до молодих дівчат…
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Отож міліціонер нахабно, без стуку зайшов на їхню
половину та зі словами "Як ви тут поживаєте" не лише
зайшов до кімнати, а й попхався за параван, за яким якраз тоді
сиділи озброєні охоронці Провідника Левко і Зенко. Сам
Роман Шухевич в той час пішов до Львова до лікаря, бо був
тоді хворим. Коли міліціонер побачив підпільників,
зчинилася стрілянина, хлопці мусили стріляти, поранили
його. Поранений міліціонер вискочив надвір і почав
автоматну стрільбу по вікнах. В результаті перестрілки він
був убитий, а всі, хто був у хаті, кинулися в сторону лісу. На
щастя, обидва хлопці не постраждали, прикривали жінок,
підганяли. Адже був білий день, стрілянина відбулася
навпроти сільради, звідки легко подзвонити до гарнізону, що
знаходився на другому кінці села, і повідомити про подію.
Бігли через поле, там зустріли чоловіка, що скидав гній із
саней, скоренько скинули той гній, вискочили на сани і
погнали до лісу.
У лісі розсталися з хлопцями, вони пішли своєю дорогою.
Дарія з мамою і Мартою пішли до гостинця, щоб десь
скритися в населеному пункті та прибути до Львова, де знали
зв'язки.
Коли вже вечоріло, пішли до священика у якомусь
сусідньому селі і попросилися на ніч. Там переночували.
Вночі чули, як гуркотіли, їздили туди-сюди мотоцикли й
машини, догадувалися, що то погоня за ними… Раненько
пішли на шосе, там сіли на попутню машину і приїхали до
Львова
Марією Гусяк заопікувалася Галина Дидик, влаштувала її
у с.Дегова в Карпатах як домогосподарку в родині отця
Лопатинського. А Дарії доручили організувати нову базову
хату для Провідника. Спочатку влаштували таку в одного
самотнього чоловіка у с.Зимновідка, але переконалися, що він
є ненадійним, і знову прийшлося шукати нове місце.
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Підшукали хату в с.Білогорща, де другий поверх будинку
в центрі села займала вчителька Анна Конюшик. Їй пояснили
ситуацію і поставили вимогу, щоб про те, хто у неї буває, не
знали ні її мама, ні вітчим, ні брат, ні сестра.
Для кожної базової хати створювалася своя легальна
легенда. У помешканні Анни Конюшик офіційно замешкала
Галина Дидик, як домашня робітниця. Всі інші, хто там бував,
ховалися, коли хтось заходив до Анни. Там спорудили
невеличку криївку.
Галина Дидик (1912–1979), псевдо
"Анна". Працювала в ОУН від 1939 р. Вперше
арештована в 1940 р., вирвавшись з тюрми в
Бережанах, перейшла в підпілля. Була
обласною провідницею жіночої сітки на
Тернопільщині, від 1943 р. організовувала
Український Червоний Хрест (УЧХ), потім
була зв'язковою Головного Проводу ОУН,
особистою зв'язковою генерала УПА "Тараса
Чупринки". Захоплена 5 березня 1950 р. в
Білогорщі
під
Львовом.
Засуджена
Московським ОСО на 25 років тюремного
ув'язнення, яке відбувала у Володимирській
тюрмі і в Мордовії. Звільнилася у 1971 р., відбувши 21 рік ув'язнення.
Оселилась у Христинівці на Черкащині. Померла в 1979 р., похована в
Бережанах Тернопільської області.
Нагороджена Бронзовим і Срібним Хрестами Заслуги.

Будучи активною в підпільній боротьбі, Дарія Гусяк не
була ще офіційним членом ОУН.
Лише на Великдень 1948 року Роман Шухевич заініціював
прийом у члени ОУН Дарії Гусяк, Галини Дидик, яка ще з
часів німецької окупації мала тісні контакти з Організацією,
зокрема, з ініціаторами проголошення Самостійності України
в 1941 році, і Марти Пашківської з Чорткова.
19


Цей прийом Провідник влаштував досить помпезно, все
відбувалося у лісі в урочистій обстановці при великій
кількості повстанців. Присягу дівчат приймав сам Роман
Шухевич, який вже добре знав їх усіх. Спільно відзначали
Великдень і цю подію, настрій у всіх був піднесений.
Та працювати ставало все важче, все більше членів ОУН–
УПА були арештованими або гинули в боях з енкаведистами.
УПА формально вже була розформована, а її загони
перейшли на партизанську боротьбу. Загони повстанців
немало стримували совєтську експансію та репресії щодо
українського населення, суттєво перешкоджали вивозу
галичан у Сибір, чимало було випадків, коли вдавалося
відбити, звільнити тих, кого "визволителі" захопили на вивіз,
здійснювалися різні бойові акції, саботажі...
Тому нова влада всі свої сили спрямувала на придушення
національно-визвольного українського руху. Величезна
репресивна міліцейсько-енкаведистська система своїм
головним завданням мала знищення Великого Провідника
українського народу Романа Шухевича (генерал-хорунжого
Тараса Чупринки) та його оточення. Найвищими радянськими
чинами складалися різноманітні плани (про що тепер маємо
численні архівні документи), сотні військовиків брали участь
в облавах, інтенсивно й жорстоко вербувалося десятки
провокаторів, які навели б на слід невловимих борців.
Провідник, його побратими та зв'язкові усвідомлювали,
що не вийдуть переможцями у нерівній борні, але вірили, що
їхній героїзм та їхнє самозречення здатні зміцнити
волелюбний дух українського народу, що їхня справа знайде
продовження в наступних поколіннях. Задля цього готові
були померти, завжди при собі, крім зброї, мали отруту, щоб
не датися живими в руки знавіснілого ворога.
Постійно ризикувала життям і Дарія Гусяк, завжди мала
при собі отруту та зброю. Та вороги це вже добре знали і
докладали великих зусиль, щоб здобути патріотів живими.
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Дарія Гусяк продовжувала виконувати завдання головного
командира. Однак вона почала помічати стеження за собою,
не раз бачила підозрілих "супутників" і хоч не мала
стовідсоткової певності, що саме за нею стежать, старалась
спритно відірватися від них, що і вдавалося.
Одного разу, підходячи до дому, де часто доводилося
бувати, побачила постаті двох типів недалеко входу. Не мала
вже куди звернути, зайшла. У цьому домі була дівчина,
приблизно такої ж комплекції, як Дарія. Дарія дала їй свою
хустку і попросила піти в тому напрямку, звідки сама
прийшла. Дивиться через вікно – ці типи пішли за дівчиною.
Сама ж вийшла на другу вулицю.
Ввечері доповіла про це провідникові Роману Шухевичу.
Він доручив їй піти ще на одну зустріч, а після того виїхати зі
Львова. Це було останнє завдання, і виконати його вже не
вдалося.


У ворожих лабетах
Другого березня 1950 року Дарія Гусяк була заарештована
на вулиці у Львові, недалеко від політехнічного інституту.
Вийшла з трамваю номер два на початку теперішньої вулиці
Генерала Чупринки (якою символічною, мабуть, видається
тепер пані Дарці назва цієї вулиці), обернулася, чи хто не
вийшов за нею з трамваю, не було нікого підозрілого.
Пройшовши метрів з десять, повернула у вуличку направо і
почула ззаду кроки. Не встигла й оглянутися, як двоє
прискочили до неї і схопили за руки. Вирвавши руку,
вихопила пістолет, але вони викрутили їй руки і пістолет
відібрали. Дотепер вона дивується, звідки вони так зненацька
змогли напасти, але це були професіонали стеження й нападу.
Ймовірно, автом слідкували за нею і їхали за тим трамваєм.
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Міцно тримаючи за руки, привезли її в НКВД на
вул.Дзержинського, де жінка-працівниця відразу обшукала її і
вилучила отруту (ампулку з ціаністим калієм). І почалися
розмови-допити… З прикрістю виявила, що знають її особу й
прізвище, хоч паспорт при собі мала на інше прізвище.
Насамперед її вмовляли покаятись і реабілітувати себе
співпрацею з ними, переконували у хибності та
безперспективності обраного шляху. При тих допитах були
якісь поважні чини, правдоподібно, що серед них був і
начальник того управління, так виглядало із ставлення інших
до нього.
Дарія спочатку сподівалася не признаватися, ким вона є,
виправдовуватися якимись вигадками, та переконалася, що
надто добре вони обізнані із її особою та діяльністю, що не
обійшлося тут і без зради зламаних підпільників. Зокрема,
вияснилося, хто безпосередньо навів на неї. Отож замовкла,
перестала відповідати на питання та крики. Тоді допитувачі
вдалися до побоїв. Били металічними кайданками по руках і
ногах, кулаками по обличчю. Після одного такого удару в
обличчя, побачила мовби яскраві блискавки перед очима,
переконалася, що вислів "свічки в очах засвітилися" не є
художньою метафорою, а справді такий ефект дає людський
зір при сильному ударі.
Після доби безуспішних і безперервних допитів і побоїв
на Дзержинського Дарію Гусяк перевели у горезвісну тюрму
на Лонцького. Це вже було 3 березня.
У тюрмі сфотографували і
зразу ж приступили до
допитів-катувань. Робили це
майже без перерв. Накоротко
відводили в камеру, лише
тоді,
коли
змінювалися
слідчі-кати.
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Відводячи в камеру, накидали на голову якогось коца, так
що вона не бачила, куди йде (лише відчувала, що йде через
подвір'я) і яка пора дня чи ночі надворі. Не знала, нащо так
роблять, може, щоб ніхто її не побачив, не впізнав… Коли
наступний слідчий-кат приймав зміну, її зразу назад вели на
допит, так що не вдавалося навіть здрімнути.
Неохоче й з болем згадує пані Дарка ті катування: побої
гумовими нагайками, удари поліном по коліні, аж поки воно
не почорніло, мов гниле яблуко, притискання рук дверима,
припалювання нігтів і носа гарячими папіросами, від чого
нігті двох пальців злізли… І весь час – одне питання: де
Шухевич. Вони були переконані, що вона знає, і будь-що
хотіли вибити з неї зізнання. Вона мовчала, бо вже не було
сенсу повторяти, що не знає того. Мліла, але мовчала… Не
плакала, не кричала під час тортур – лише молилася. Кати
навіть думали, що вона не відчуває болю, що займалася
йогою.
Тоді кати почали бити маму Дарії, яку вже заарештували.
Це викликало неймовірні муки Дарії. За тоненькою
перегородкою били рідну матір, кожен звук чути: і крик
мамин чути, і ті удари. Тоді приводять скатовану маму. Мама
каже: "Дарцю, чому нічого не говориш?" Дарія навіть не
зрозуміла, чому так запитувала, чи вони казали так питати, чи
питала, чому Дарія до неї нічого не каже… "Та що вже тепер
говорити", - скрушно відповіла. Що могла їй сказати?.. А
потім маму знову били, і знову приводили. Так три рази…
Після того в Дарії почалися якісь слухові галюцинації.
Сидить в кабінеті слідчого, мами вже не має, слідчий візьме
посуне ручку чи чорнильницю, а їй чується не цей звук, а
крик мами… Подумала, що то перший крок до божевілля, але
через певний час те пройшло.
Все ж боялася, що збожеволіє і в неадекватному стані
може сказати, де Провідник. До того ж, підозрівала, що до неї
можуть застосувати якісь психотропні засоби, бо вже мала
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дивний випадок, коли їй дали попити воду з якимсь
неприємним присмаком, після чого вона втратила
притомність…
Про цей момент пані Дарія розповіла таке:
Вода, яку їй дали, мала дивний присмак. Прямо сказала це
слідчому, він заперечив, сам нібито спробував остаток у
склянці і сказав, що це, мабуть, труби чимось промивали.
Після того посадили її навпроти слідчого, вели якусь
маловажну розмову та пильно спостерігали за нею. Кілька
разів запитали, котра година, а вона не могла розгледіти
стрілок на циферблаті, в очах двоїлося, якісь кольорові лінії
бачила. Пояснює те собі тим, що витримували час, очікуючи
якоїсь реакції. Що було далі достеменно не пам'ятає…
Пам'ятає лише, що лежала на підлозі, навколо навпочіпки
сиділо кілька тюремщиків і щось запитували, запитували… А
вона у якомусь затуманеному стані безперервно повторяла
"Ведіть мене до туалету". І навіть після того, як її таки
відвели в туалет, вона далі повторяла цю фразу. Якось дивно
зациклилась на цій фразі. Пояснює собі цей випадок якимсь
впливом на мозок. Боялась, щоб не втратити контроль над
своїми думками й словами, боялась, чи не дадуть їй ще
якийсь психотропний засіб.
Це найбільше змушувало її думати, якби-то дати знати
про свій арешт, щоб Провідник покинув Білогорщу. Адже він
міг думати, що вона просто виїхала за його порадою зі Львова
і тому не появляється. Гарячково думала…
А слідчі думали, як би іншим способом видобути від неї
потрібну інформацію. Не хотіли замордувати її до смерті,
шукали іншого способу і вдалися до хитромудрої провокації.
У камері, в яку накоротко приводили Дарію, була
провокаторка, яка представилася Ромою Федун. Теж ніби
заарештована, теж з синцями від побоїв (невідомо, чи були
вони справжні, чи це був професійно накладений грим), вона
співчутливо намагається надати допомогу скатованій Дарії…
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При цьому Рома розповідає про своє слідство, яке вже
закінчено, і що тепер вона вже очікує засуду, і що тепер вже
приймають передачі для неї. Між іншим повідомляє, що їй
дозволили віддати додому зимовий плащ в обмін на літній.
У Дарії виникає думка, чи не можна це використати, щоб
повідомити про свій арешт. Не мала повної довіри до Роми, та
все ж вирішила ризикнути.
Усвідомлює ризик того, але ще більше боїться внаслідок
якогось
психотропного
засобу,
нехотячи
виявити
місцезнаходження Романа Шухевича.
Рома нібито ненав'язливо розповідає, що декому так
вдавалося подати звістку на волю… І Дарія згадує, що колись
подібне вдалося Катрусі Зарицькій… Нарешті зважується.
На клаптику тоненького паперу огризком графіту від
олівця, що збереглися в плащі Роми, пише коротеньку
записку: "Мої дорогі, я на Лонцького. Першу стадію пройшла,
тримаюся. Як буде далі, не знаю". Тобто дає знати, що з хати
треба піти. Не бажаючи вказати на хату, де є Шухевич,
адресує Данилові, брату Анни Конюшик, який жив на краю
села. І ще сказала Ромі, для дезорієнтації, що він "поїде, куди
треба". Сама ж думає, що Данило ту новину повідомить Анні,
а та передасть Провідникові. Сховали записку в рубчику
плаща, плащ незабаром забрали, як нібито було обіцяно
Ромі…
Тепер вже багато відомо про обставини загибелі Романа
Шухевича. Відомо, що в цьому свою трагічну роль зіграла та
записка Дарії Гусяк. Коли вона потрапила в руки ворогів,
великий загін енкаведистів нагрянув на хату, де проживав
Данило з батьками. Жорстоко допитуючи батьків Данила й
Анни, мабуть, показували фотографії зв'язкових Шухевича, і
в Галині Дидик вони опізнали домашню господиню своєї
дочки. Тоді енкаведисти відправилися до будинку, де
проживала Анна.
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Якими великими силами був оточений будинок Анни
Конюшик, як відбувся бій і як геройськи і дорогою ціною (бо
вбив високого енкаведистського чина) загинув Роман
Шухевич, – ми вже знаємо, маємо можливість відвідати це
місце-музей, вклонитися його пам'ятникові…
І ми це тепер сприймаємо, як геройський чин славного
Героя України, що мужньо й довго воював проти совєтських
окупантів і гідно завершив своє життя, до чого завжди був
готовий.
А тоді ця відомість, яка згодом дійшла до неї, для
ув'язненої Дарії Гусяк, була найважчим ударом – загинула
людина, яку вона понад усе шанувала, яка уособлювала
собою весь спротив лютим ворогам, яка живила патріотичний
дух усіх учасників національно-визвольних змагань. Не
заспокоювала думка, що йому пощастило загинути в бою, а
не потрапити живим у руки нелюдів, у чому завидувала
йому… Найбільш ятрило серце, що її записка нехотячи
прискорила завершення життєвого шляху Провідника. Хоч
незадовго до того він мав передчуття, що наближається його
кінець, про що говорив своїм зв'язковим, знак цього вбачав у
випадковій втраті свого хрестика, якого ніколи не знімав…
Боліло, кров'ю обливалося серце Дарії… І цей біль
назавжди залишився з нею. Найгірше, що і в наш час
зустрічаються сучасники, які радо встромляють свій ніж у
незагоєну рану Дарії Гусяк. У цьому і я мала нагоду
переконатися…
Мало зустрічає співчуття, та не озлоблюється на
співгромадян Дарія Гусяк, а лише думає, чим може
прислужитися Україні. І працює для України… Працює й
живе, подаючи приклад гідності й християнського терпіння і
прощення своїм кривдникам. А ми, – чи всі наслідуємо такий
приклад?
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Та повернемося до тих сумних днів перебування Дарії
Гусяк в тюремних казематах. Романа Шухевича не стало,
проте інтерес слідчих до неї не зменшився, ще більше сипали
запитань, були впевнені, що зв'язкова Шухевича має багато
знати, питали, перепитували по кілька разів те саме,
злостилися, що обманює… Карали карцерами та щораз
новими тортурами… Двічі була в карцері за те, що
перестукувалася із сусідніми камерами…
Також ще раніше підсунули їй записку, нібито написану
самим Шухевичем, мовляв: ти, Нусю, вже не впирайся, нема
потреби, бо все вже пропало. Зразу впізнала, що то
провокація. І не по почерку судила (бо й не знала добре його
почерку, адже інформацію передавала переважно усно), а по
тому звертанню на "ти", чого Провідник ніколи не дозволяв
собі у звертанні до своїх зв'язкових. Він був дуже
інтелігентний і до всіх звертався шанобливо на "ви".
Змучена допитами, Дарія прагнула вмерти, перестала їсти,
щоб більше виснажити свій організм і скоріше згинути.
Виявивши це, її змушували їсти в кабінеті слідчого. Всіляко
катуючи, пильнували її життя. Був період, коли лишили її в
спокої і дали спати підряд кілька діб, видно, щоб дещо
відійшла…
Багато можна б ще про це говорити, адже слідство
тривало два роки. Рік – у Львові і рік – у Києві.
Не зумівши зламати Дарію Гусяк, врешті вислали її
справу до Москви, де заочний суд ОСО визначив їй вирок
згідно ст. 54-1а, 54-11 – 25 років тюремного ув'язнення.
Та оголошення вироку чомусь відтягували. Дарія Гусяк,
як і інші зв'язкові покійного Романа Шухевича, очікували
вироку в Київській тюрмі...
У Києві Дарія Гусяк почала хворіти, давалися взнаки
перенесені побої. Терпіла сильні болі всередині, лікування не
отримувала, тому оголосила голодівку. Тоді її дали до лікарні,
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де їй зробили операцію видалення кісти, яка, мов величезний
міхур, приросла до стінки кишечника. Правда, ще довго після
тієї операції дуже болів недбайливо зроблений шов…
І якраз перед відправленням до лікарні їй зачитали це
рішення ОСО – 25 років. Спокійно вислухала його. Окинувши
поглядом довгу вузьку камеру, в якій тоді перебувала, де
попід стінами стояло шість ліжок, по три попід стінами, і
вузенький прохід між ними і де ніколи на ніч не вимикалося
світло, запитала себе подумки: "Чи зможу прожити в от такій
камері 25 років?" І впевнено відповіла собі: "Зможу".
Після лікарні Дарію Гусяк етапували до ВерхньоУральська Челябінської області, етап був дуже важкий,
навколо великі сніги, ніякий автотранспорт не міг пройти. То
в'язнів по 20-30 осіб везли спеціальною тісною будою, яку
тягнув трактор. У Верхньо-Уральську пробула біля року. Там
уже сиділа з подругами по боротьбі Катрусею Зарицькою і
Галиною Дидик.
З Божої ласки Дарія Гусяк переносила тюремні обставини
дещо легше, як її подруги. Галина Дидик важко хворіла
цингою, відчувала анемію. Катруся Зарицька страждала через
відсутність руху, говорила, що все тіло затерпає, кровообіг
зупиняється, мусила періодично якось розрухуватися. Ольга
Ільків, з якою потім були у Володимирській тюрмі, дуже
тужила за дітьми, яких дали до дитбудинку, переймалася
їхньою долею. Дарія якось менше страждала. А ще
допомагало краще ставлення наглядачів і тюремної обслуги,
які до політичних в'язнів ставилися зі співчуттям і навіть
певною симпатією. Деякі навіть допомагали, потайки даючи
арештанткам якісь овочі чи вітаміни й гематоген, які треба
було похапцем спожити, щоб того хтось не виявив.
Великою відрадою для ув'язнених була тюремна велика
бібліотека, багато читали, багато знань з різних галузей могли
почерпнути.
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З Верхньо-Уральська Дарію Гусяк і Галину Дидик возили
до Сиктивкару, як свідків, на процес, який проводили над
організаторами підпілля у таборах, серед яких був Михайло
Сорока. Хоча, крім самого знайомства з Сорокою, вони нічого
не могли свідчити.
У Верхньо-Уральську довелося потрапити в карцер, бо
перестукувалася азбукою Морзе з Юрком Шухевичем, який
виявився в сусідній камері. За те обоє пішли по карцерах.
Потім Дарію Гусяк і її подруг перевели до м.Володимира
до сумнозвісної Володимирської тюрми, там перебули майже
20 років.
Правда, на короткий час їх дали до жіночої строкової
тюрми у Касімові Рязанської області. Але там мали з ними
клопіт, бо вони вимагали своїх прав, протестували проти
неякісної їжі, відмовилися писати листи по-російськи. А
листи, писані українською мовою, начальство мусило
висилати на цензуру до Москви. Так що саме тюремне
начальство попросило забрати політичних ув'язнених назад
до Володимирської тюрми.
У тюрмі тих, хто не порушував режиму, брали до праці.
Дарія Гусяк з подругами радо пішли працювати в тюремній
пральні. Робота була не надто важка, а вже був рух, якого так
не вистарчало в тюремній камері.
Крім того, Дарія Гусяк почала заочно навчатися. Хоч,
фактично, мала середню спеціальну освіту (торговельну
гімназію), в анкеті повідомила, що має 8 класів. Тому їй
дозволили заочно закінчити середню школу і видали
радянський атестат.
За той час у СРСР було прийнято новий карний кодекс, в
якому найвищим терміном ув'язнення було 15 літ. Тюремне
начальство думало, що тих, які вже відсиділи цей термін,
звільнять. Був указ, який давав можливість звільняти
засуджених на 25 років, якщо вони відбули більше половини
терміну. Та їх не звільняли, хоч і переглядали справи.
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Звільнили лише Ольгу Ільків, яка переймаючись долею
дітей, які перебували в дитячому будинку, і за наполяганням
подруг по ув’язненню, особливо Катерини Зарицької,
написала заяву про звільнення. У ній вона не каялася, лише
дипломатично пояснила, що в тих історичних умовах не
могла по-іншому поступати. Цього вистарчило, щоб її
звільнили. Начальство пропонувало подібні заяви написати й
іншим «двадцятип’ятирічницям», але вони відмовилися.
Ольга Ільків, 1920 р.н., псевда
"Роксоляна", "О.Звіробій". З 1941 р. – член
ОУН, з 1942 р. — провідниця жіночої
мережі ОУН Львова. Із 1945 року Ольга
Ільків — у підпіллі, працювала в жіночій
мережі ОУН, зв'язкова Романа Шухевича.
У березні 1950 р. заарештована МГБ та
засуджена на 25 років. 14 років провела в
радянських тюрмах. Звільнена в 1964 р.
Указом Президента України від 17 січня
2008 р. № 32 Ольга Ільків нагороджена
Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня.

У вільному світі Європи й Америки почали активно
цікавитися долею українок-політв'язнів, які так тривало
перебувають в ув'язненні.
Тоді Катерину Зарицьку, Галину Дидик і Дарію Гусяк
перевели з тюрми до табору в Потьмі у Мордовії (станція
Барашево). Це було в 1969 році. Жіночого табору там вже не
було, їх помістили на території табірної лікарні, де вони
пробули 5 років, повністю відбувши таким чином
присуджений термін.
Кінець ув'язнення вже відбували разом із новими
ув'язненими – шестидесятниками (Ніна Строката, Ірина
Калинець, Ірина Сеник, Надія Світлична, Стефа Шабатура,
Оксана Попович, Марія Пальчак).
30


Після тюремної камери життя в таборі Дарії Гусяк
видалося багато кращим, вони вже могли виходити із
приміщення, там була чимала територія, і на ній їм дозволили
розбити невеличкі грядки з квітами. Вони ж поміж квітами
садили і деяку городину. Правда, коли обслуга виявила це, то
все повисмикували, а вони знову дещо потайки вирощували, а
також деякі квіти, як приміром настурцію, вживали до
салатів.

К.Зарицька, Н.Світлична і Д.Гусяк в Мордовії

У таборі ув'язнені жінки працювали у швейній майстерні,
переважно шили робочі рукавиці. Разом з тим вони вели
активне інтелектуальне життя, проводили, так би мовити,
різні тематичні семінари, головним ініціатором яких
виступала Ніна Строката. Кожного разу хтось із присутніх
виступав з якоюсь конкретною темою. Також писали різні
спільні заяви й протести, за які потім несли покарання,
найчастіше у карцерах.


31



На волі без волі
У березні 1975 року Дарію Гусяк
було звільнено. Адже минуло тих 25
років присудженого терміну. Як уже
згадувалося, раніше траплялися
нагоди бути швидше звільненими,
але треба було просити про
помилування, каятися, чого Дарія
Гусяк ніколи не робила.
Повертаючись із табору через
Москву, вона зуміла передати
тамтешнім дисидентам заяву жінокполітв'язнів до ООН. Це вже був
період, коли ширився дисидентський
рух і коли через Москву здійснювалися таємні контакти із
Заходом.
Катерина Зарицька, 25-річний термін якої закінчився
раніше, оселилася у Волочиську Хмельницької області, бо
ближче до дому не дозволяли перебувати. Вона запросила
Дарію Гусяк замешкати разом з нею. На той час мала вже
власну невеличку хатинку, яку з допомогою родичів купила,
оскільки винаймати мешкання у людей їй було складно,
всюди втручалися кагебісти і лякали людей, щоб не тримали
"бандітку".
Там Дарія проживала від 1975 до 1995 року. Довго не
могла знайти працю, навіть там, де були вільні вакансії, як
побачили її паспорт, відразу відмовлялися її приймати.
Вдалося влаштуватися в побуткомбінаті, бо там ніхто не хотів
працювати. Отож працювала швеєю у кравецькій майстерні
побуткомбінату до досягнення пенсійного віку.
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У Волочиську і Дарія Гусяк, і
Катерина Зарицька були під
постійним наглядом КГБ, які
чинили їм різні труднощі на
кожному кроці.
Катерина Зарицька перші два
роки мала ще й так званий
гласний нагляд, тобто мусила в
певні визначені дні з'являтися на
міліцію і реєструватися, що вона
є. Дарія Гусяк того вже не мала,
але обоє постійно відчували
негласний, і мало прихований,
нагляд.
Не раз Дарію Гусяк викликали на міліцію на розмови,
складалося враження, що вони мають обов'язок її
перевиховувати, що десь то фіксується.
Наприклад, одного разу викликали її на міліцію і
запитують, навіщо вона на роботі розповідає, що була
суджена, який термін відбула, навіщо висловлює свої думки.
Виявили, що знають усі її розмови… Дарія коротко відповіла,
що не звикла брехати і, коли її щось запитують, то розповідає.
Говорить лише правду, а не займається агітацією. Сказали їй:
"Краще буде, як ви не будете говорити".
Крім мало прихованого нагляду та змушування сусідів
шпигувати й доносити на них, служителі тоталітарної
системи вдавалися і до різних хуліганських випадів: били
вікна, жбурляли в хату каміння, вимащували двері смолою і
навіть ламали кущі троянд на подвір’ї. Видно, міцно засвоїли
патологічну ненависть до всіх незгідних з цією злочинною
системою.
Не важко уявити собі, як жилося цим українкам у таких
обставинах.
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Досягнувши пенсійного віку,
Дарія Гусяк звільнилася з праці,
але ніякої пенсії не дістала.
Забігаючи вперед, скажу, що лише
в 1991 році згідно з рішенням
Верховної Ради України вона
отримала мінімальну соціальну
пенсію.
Отож, ні Катерина Зарицька, ні
Дарія Гусяк не мали ніякогісінької
пенсії від совєтської "гуманної"
держави. Дякувати Богові, мали
численних родичів і просто
доброзичливців, що матеріально
допомагали їм.
Допомагали посилками і українці з діаспори, котрі вже
знали про цих героїчних жінок. А вони, в свою чергу,
ділилися своїми дарунками із політв'язнями та їхніми
потребуючими родинами, регулярно висилали посилки в
концтабори.
Треба відзначити, що в ті темні совєтські роки багато
представників української інтелігенції охоче робили
пожертви в користь політв'язнів, переслідуваних осіб і їхніх
родин. У Львові особливо активно провадила таку роботу
світлої пам'яті Олена Антонів, з якою Дарія Гусяк була
близько знайома. Пані Дарія каже, що метою свого життя
Олена зробила допомогу репресованим людям, за що і її саму
невпинно переслідувала совєтська влада.
А я особисто отримала такі свідчення від своєї тітки Дарії
Коваль, яка потайки регулярно робила такі пожертви, а також
від Марії Бочарської і від нашої лужанки Ольги Гладун, які
активно долучалися до такої допомоги.
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Катерина Зарицька і Дарія Гусяк на весіллі Володимира Бойка
1980 р.

Друзі-однодумці:
Тарас Баранюк, Олена Антонів,
Катерина Зарицька, Дарія Гусяк, Оля Баранюк

Постійна напруга немало спричинилася до важкої хвороби
Катерини Зарицької. Коли її у важкому стані родина забрала
до Львова, Дарія Гусяк на другий день теж приїхала до
Львова і не відходила від подруги до останнього її подиху.
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Після смерті Катерини Зарицької, що настала 29 серпня
1986 року, пані Дарія в глибокій скорботі залишилася жити
сама у Волочиську.
Варто ще підкреслити, як сумні історичні обставити
Радянського Союзу розсіяли по світі дружню родину Гусяків.
Старша сестра Дарії Олександра оселилася в Якутії, куди
до неї після ув’язнення приїхала мати Марія Гусяк. А
молодша сестра Зиновія замешкала в Польщі.

Сестра Олександра, племінниця Іринка і мати Марія в Якутії

Двоюрідні сестри Дарії Гусяк – Зиновія Німець і Оксана Різняк –
та рідна сестра Зиновія Кохлєр
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Знову в українських стремліннях
На щастя, настали часи Горбачовської відлиги, а за тим і
українського відродження. Пожвавилися контакти з
однодумцями, віджила ідея боротьби за українські справи. І
Дарія Гусяк з головою поринула в політичну діяльність.

Любомир Хобтяний, Дарія Гусяк і Зиновій Красівський

Завдяки старанням депутата Львівської міської ради
Ярослава Лемика та за сприяння львівської, вже
демократичної, влади Дарії Гусяк, яка на той час стала
членом
Головного
Проводу
Конгресу
Українських
Націоналістів, надали однокімнатну квартиру.
З 1995 року Дарія Гусяк замешкала у Львові і зразу
включилася в активну політичну і громадську діяльність.
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Провід КУНу. Київ, 2001 р.

Коли голова КУНу св.п. Слава Стецько на Других Зборах
Конгресу Українських Націоналістів у Києві запропонувала
створити жіночу громадську організацію з метою активізації
українського жіноцтва, підняття національної свідомості та
залучення жінок до державотворчих процесів, Дарія Гусяк
охоче взялася за цю справу. Завдяки її невтомній і
подвижницькій діяльності було створено Всеукраїнську Лігу
Українських Жінок.
З надзвичайною енергією й працездатністю Дарія Гусяк
об'їздила всю Україну, піднімала українок на свідомий
громадянський рух та створила організації ВЛУЖ у 22
областях. Майже 10 літ була Головою Всеукраїнської Ліги
Українських Жінок.
Подив і захоплення викликає кипуча діяльність Дарії
Гусяк, яка, розмінявши вже восьмий десяток літ, невтомно
курсувала між Києвом і Львовом, налагоджуючи, активізуючи
громадську працю українського жіноцтва.
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Дарія Гусяк, Софія Яценьо і Слава Стецько. Київ, 2001 р.

Кожного року в Києві відбувалися наради Всеукраїнської
Ліги Українських Жінок (ВЛУЖ), на які з'їжджалися лужанки
з більшості областей України і на яких головувала пані
Одарка. З нею координували свої дії всі обласні організації
ВЛУЖ.

Учасниці конференції ВЛУЖ 1995 р.
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Герої визвольних змагань Юрій Шухевич, Дарія Гусяк і Василь Кук
та історик Мар’ян Вахула

Біля могили Слави Стецько в першу річницю її відходу у вічність
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Львівське дітище Дарії Гусяк
Найбільш плідною визнавалася робота Львівської
обласної організації ВЛУЖ, яка, будучи створена в 1995 році,
була першою клітинкою всеукраїнської організації.
Першою головою ЛОО ВЛУЖ була Ірина Сеник, відома
поетеса й майстриня, довголітній політв'язень, активна
громадська діячка. Проте, живучи в м.Бориславі і маючи
важкохворого чоловіка, попросила замінити її на посаді
голови.
У 1996 році головою ЛОО ВЛУЖ стала досвідчений
педагог Віра Васаган, та коли її було обрано головою
Пустомитівської "Просвіти", то і вона попросила звільнення
від головування в Лізі, хоч і надалі залишалася однією з
найактивніших членкинь цієї організації.
Тоді Львівську обласну Лігу, на прохання всіх членкинь,
очолила за сумісництвом голова всеукраїнської організації.
Дарія Гусяк була головою ЛОО ВЛУЖ у 1997-2003 роках. І
немала її заслуга в тому, що Львівську організацію всі інші
організації визнають найбільш діяльною й плідною.
Оскільки Львівська Ліга Українських Жінок, як
неприбуткова організація, не має власного офісу, а
користування комунальними приміщеннями є строго
регламентоване й обмежене, то дуже часто наради Управи
Ліги та різні інші зібрання відбувалися у невеликій квартирі
пані Дарії, яку вона вміло перетворювала на затишний офіс.
Часто там знаходили нічліг представниці інших областей.
Для прикладу згадаю тижневий науково-практичний
семінар Всеукраїнської Ліги Українських Жінок, присвячений
проблемам розбудови і основним напрямам праці цієї жіночої
організації, який під керівництвом п.Дарії Гусяк і стараннями
ЛОО ВЛУЖ відбувався у Львові в липні 1998 року саме в
помешканні пані Одарки. На нього з’їхались голови та
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представниці проводу обласних організацій ВЛУЖ
Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської,
Львівської,
Одеської,
Тернопільської,
Хмельницької,
Чернівецької та Чернігівської областей.
У ході семінару було заслухано і обговорено ряд
доповідей з історії національного та жіночого руху в Україні,
з історії Української Церкви, про ідеологічні й політичні
пріоритети, яких слід дотримуватись, щоб діяльність
організації була плідною і корисною для народу і держави,
про основні напрями й методи діяльності. З лекціями
виступили Аліна Пляченко (м.Одеса), Наталія Денис, Лідія
Купчик, Катерина Мирош, Олександра Комаринець (м.Львів),
Оксана Цибульська (м.Самбір). Особливе зацікавлення
викликали лекції відомого громадського діяча, доктора
філологічних наук Любомира Сеника про політичну ситуацію
в Україні.
Вельми значимою акцією Львівської Ліги були
міжрегіональні десятиденні курси пошиття українського
народного одягу. Ініційовані ЛОО ВЛУЖ для членкинь з усієї
України вони проводилися в м.Пустомити. Пустомитівські
лужанки під керівництвом Віри Васаган і Галини Коцюмбас
чудово зорганізували проживання, харчування і побут
курсисток, які прибули із Запоріжжя, Миколаєва (обл.),
Підволочиська, Снятина, Тернополя, Чернівців, Чернігова і
Херсону. Народні майстрині Ярослава Заневчик, Ольга
Возниця і Марія Хамар навчали курсисток пошиття та декору
традиційного народного одягу, різних технік української
вишивки. Крім того, для них здійснювалися змістовні й цікаві
культурно-просвітницькі й краєзнавчо-мистецькі програми
(лекції, екскурсії, концерти, зустрічі з цікавими людьми), над
цим працювали лужанки та представники "Просвіти" й Союзу
Українок. Це була велика акція єднання українок з різних
країв України! І вагому роль у здійсненні цього заходу
відіграла Дарія Гусяк.
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Дарія Гусяк завжди надає великого значення спілкуванню
з молоддю, часто виступає зі своїми спогадами та загально
направляючими настановами в різних навчальних закладах. А
у середній школі №4 (тепер лінгвістична гімназія) з ініціативи
Дарії Гусяк та за активної допомоги Богдана й Люби Сороки
відкрито кімнату-музей Катерини Зарицької. Так видатна
наша героїня, найближча подруга Дарії Гусяк, повернулася в
стіни своєї альма-матер.
Також стараннями Дарії Гусяк, лужанок, істориків і
місцевих жителів у с.Грімне Городоцького району Львівської
області відкрито музей над колишньою криївкою.

Дарія Гусяк над криївкою в с.Грімне. 2006 р.

Доброю прикметою пані Одарки є те, що вона радо
вислуховує ініціативи всіх лужанок і активно сприяє їхній
реалізації. Так з ініціативи активної лужанки, члена Управи
Ярослави Заневчик було проведено ряд великих
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просвітницьких
академій,
присвячених
історичному,
трагічному, але разом з тим героїчному, "Процесу- 59", що
відбувся у Львові в 1940-1941 році. Ці широкі патріотичнопросвітницькі акції відбулися у Львівській філармонії та
кількох вищих навчальних закладах Львова.
Велику увагу приділяє Дарія Гусяк праці з дітьми.
Неодноразово вона зорганізовувала прийом Львівською
обласною Лігою дітей з Донеччини й Херсонщини в час
Різдвяних Свят.
І особливою турботою огортала таку діяльність Ліги, як
проведення літніх безоплатних дитячих таборів. Такі табори
на початках ініціювали і провадили наші старші лужанки,
світлої пам'яті пані Ольга Гладун і Марія Гумовська, а в
останні роки їх натхненно й енергійно проводить на
Левандівці п.Марта Лунь. Такі табори є під неустанною
опікою пані Одарки. Вона не лише зустрічається з дітьми, а
надає вагому матеріальну підтримку для проведення таборів.
До речі, слід відзначити, що Дарія Гусяк, як і інші видатні
учасники українських визвольних змагань, отримує за
рішенням Львівської обласної ради грошову надбавку до
пенсії з обласного бюджету і старається витрачати її на
загально-громадські справи. Зокрема, купує багато цікавих і
корисних книжечок, які роздає дітям, дбає про частування їх
ласощами. Широко популяризує і розповсюджує дитячий
журнал "Світ дитини", видання якого започаткувала наша
лужанка св.п.Лідія Лемик.
Впродовж всього свого існування Львівська Ліга
Українських Жінок наполегливо працює задля відновлення
історичної пам'яті, поширення знань про видатні події та
визначних особистостей, заповнює білі плями нашої історії. З
цією метою проводилися численні тематичні просвітницькомеморіальні, літературно-мистецькі академії, об'єднані у цикл
"Дзвони пам'яті". І на більшості з них виступала зі своїм
полум'яним словом Дарія Гусяк.
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Ольга Ільків, Любомир Полюга і Дарія Гусяк на вечорі пам’яті
Романа Шухевича й Олекси Гасина. 2007 р.

Ольга Ільків і Дарія Гусяк біля пам’ятника Галині Дидик
в с.Шибалин
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Щоб
протистояти
антиукраїнським
силам,
які
спотворювали, замовчували та фальсифікували українську
історію, членкині ЛОО ВЛУЖ не лише невпинно
популяризують знання про славні сторінки нашої історії
своїми громадськими інформаційно-мистецькими імпрезами,
а й провели певну пошуково-дослідницьку роботу, роками
збираючи відомості про жінок, котрі з великої любові до
України посвятили своє життя боротьбі за її кращу долю.
Лігою було розроблено спеціальні анкети-запитники, які
розсилалися як в усі структури ВЛУЖ, так і в інші
патріотичні організації. Просили всіх небайдужих людей
подавати відомості про тих, хто боровся й терпів за волю
України.
Отримуючи звідусіль такі відомості, секретар ВЛУЖ
п.Надія
Мудра
скрупульозно
їх
впорядковувала,
систематизувала та вносила у комп'ютер.
В результаті у Львівському державному видавництві
"Світ" було видано 3 томи книги "Українська жінка у
визвольній боротьбі 1940-1950 рр." Замовником цього
біографічного довідника виступила Дарія Гусяк, яка знайшла
підтримку такого задуму в "Лізі Українських Жінок Канади"
(голова – Христина Бідяк) та з їх допомогою отримала
доброго мецената в особі директора фундації "Прометей" в
м.Торонто п.Мирона Барабаша. Це видання викликало
неабиякий резонанс як в Україні, так і в світі.
Можна було б ще багато розповідати про діяльність
Львівської Ліги Українських Жінок, але обмежуся
твердженням, що ця діяльність здійснювалася з участю й
сприянням Дарії Гусяк, яка, не зважаючи на поважний вік і
різні фізичні долегливості, завжди є в центрі діяльності цієї
організації.
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Шануймо, наслідуймо, продовжуймо
справу служіння Україні!
Як голова ВЛУЖ Дарія Гусяк представляла Лігу в
Національній Раді жінок України (НРЖУ), належить до
співзасновників цієї організації. Брала участь у з'їздах та
культурно-просвітницьких акціях НРЖУ, виступала на
Міжнародних науково-практичних конференціях.

Співзасновниці Національної Ради жінок України
Дарія Гусяк – друга справа в першому ряді

У лютому 2000 р. на запрошення Об'єднання жінок ОЧСУ
брала участь у відзначеннях Свята Героїнь у США,
побувавши при цьому у семи містах Америки. 2–6 липня 2000
року була членом делегації НРЖУ на 29 Генеральну
Асамблею Міжнародної Ради жінок у Гельсінкі (Фінляндія).
У 2002 році виступала на VІІІ конференції СФУЖО у США
та у святкуванні 60-ліття УПА в Канаді.
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З преси знаємо, що великі зали
Америки та Канади стоячи
аплодували, вітаючи появу Дарії
Гусяк. Хотілося б, щоб і в Україні
вміли так шанувати своїх героїнь!
У часи президентства Л.Кучми
державні
чинники
хотіли
відзначити
її
державною
нагородою, та вона відмовилася
приймати нагороду з рук влади, яка не була такою, про яку
вона мріяла та за яку боролася все життя. Для неї, думається,
важливішим є визнання її самопожертви патріотичними
силами України та продовження її прикладу служіння Україні
наступними поколіннями.
У 2008 році Дарія Гусяк була нагороджена президентом
Віктором Ющенком орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.
Також патріотичні організації та Львівська місцева влада
неодноразово нагороджували її почесними відзнаками.
Так у 2010 році Львівська міська влада на пропозицію
Львівської обласної організації Конгресу Українських
Націоналістів з нагоди Дня міста Лева нагородила Дарію
Гусяк за вагомий внесок у національно-визвольну боротьбу
новозаснованим орденом Лева.
Під час урочистої сесії міської ради Дарія Гусяк заявила,
що у напруженій сучасній політичній ситуації вся надія на
націоналізм і за закликом Бандери слід покладатися на власні
сили, бо ні Захід, ні Схід нам не допоможуть. Зал гаряче
підтримав ці слова аплодисментами.
Підтримуймо і ми своїми ідеями і ділами. А головне –
плекаймо у собі таку ж самопосвяту для України, яку виявила
Дарія Гусяк і тисячі інших патріотів її покоління!
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Дарії Гусяк присвятила вірша львівська поетеса, член
Української Асоціації письменників, член «Об’єднання
письменників Бойківщини» та членкиня Ліги Українських
Жінок Розалія Тарнавська:
Дарія
Дарина, Дарія, Даруся –
Дарунок Господа, авжеж,
Та цей дарунок появився
В період світових пожеж.
Народ піднявся. Встав за волю
Супроти лютих ворогів.
Священна боротьба єднала
Найкращих дочок і синів.
На поклик матері – Вкраїни
Вони на смертний бій пішли,
За волю Краю, за Державу
Життя без жалю віддали.
Горіла полум’ям земля...
І серед них була вона,
Даруся, майже ще дитя,
Ішла на смерть без каяття.
Загинули, а хто зостався,
Роки у тюрмах коротав,
Та ласки з рук свойого ката
Ніхто прийняти не бажав.
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Тендітна жінка, зовсім юна,
Літ двадцять в тюрмах провела
І не скорилась, не зламалась –
Стояла твердо, як скала.
Вона жива. Вона між нами
Наперекір тій долі злій.
Героїв треба шанувати
Не після смерті – при житті.
Жива легенда. Героїня.
Таких вже мало серед нас.
Напевно, як взірець людини,
Зберіг її для людства Спас.
Ми раді з того, що для нас Ви
Живете й досі, як взірець.
Господь також на свого сина
Терновий надягнув вінець.
Живіть ще довго і щасливо,
Прийміть від нас земний уклін,
Ви символ жінки – героїні
Для всіх прийдешніх поколінь.
4.02.2009 р.
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